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HALKLARA
KÜFREDENLER
MAKAMLARINI TERK
ETSİNLER!

FAŞİZMDEN BESLENENLER,
FAŞİSTLERCE KATLEDİLEN
DEVRİMCİLERİN
YARATTIĞI DEĞERLERDEN
NEMALANMAYA KALKMASIN!!

21 Temmuz 2010
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Son haftalarda fındık işçileri üzerinden yaratılan Karadeniz

12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri faşizm yönetimleri
devrimcileri katletmiştir. Darbe hazırlıkları sırasında da
gerici ve faşist çetelerce devrimciler katledilerek askeri
darbelerin temelleri hazırlanmıştır.

ve Güneydoğu yoksulları arasındaki gerilim, şimdi de
kadınlara yönelik aşağılayıcı söylemlerle sürmektedir.
“Güneydoğu’da ikinci eş yaygın. Bu bizim kültürümüzde
vardır. Bu bölgelerden evlilik ve hısımlıkları artırarak,
devletin de teşvikiyle sorunların aza ineceğine ve
çözüleceğine inanıyorum” diyen Ak Partili Rize Belediye
Başkanı Halil Bakırcı’ ya cevap Diyarbakır Barosu
Başkanından gelmiştir. Diyarbakır Baro Başkanı Emin

1968’de Amerikan 6. filosunu denize döken
devrimcilere saldıranlar bugün ABD desteğiyle iktidarda
bulunmaktadırlar. 1970-1980 arası ve sonrasında da
devrimcilere saldıran faşist çetelerle işbirliği içinde
olanlar, 12 Eylül askeri yönetiminden beslenenler, gerçek
yüzlerini saklayarak ‘Bağımsızlık yolunda Türkiye” için
mücadele eden devrimcilerin adlarına sarılarak siyasal
rant elde etmeye çalışmaktalar.

Aktar da, “Karadeniz’e Kürt erkeği gönderelim” diyerek
temsil ettiği hukuk insanlarına yakışmayan bir cevap
vermiştir.

20 Temmuz 2010 tarihli AKP grup toplantısında
Başbakan R. Tayyip ERDOĞAN da aynı tavrı sergilemiştir.
Devrimcilerin üzerinden siyasal rant elde edecek
söylemleri duygusal görüntülerle tiyatrolaştırmıştır.

Kadınlarımızı alınır satılır mal, cinsel meta gibi gören
ve söz altından genelde bir bölge halkına, özelde de
kadınlarımıza yönelik bu küfürleri yapan; halklar arasında
gerilimi tetikleyen Halil Bakırcı ve Emin Aktar’ı kınıyor ve
derhal görevlerini bırakmaya çağırıyoruz.
YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ,
İNADINA BİR ARADA YAŞAM,
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Yargı kararlarını uygulamayan, F tipi cezaevlerinde
işkenceye devam eden, 12 Eylül askeri anayasasını
ortadan kaldıracak girişimi başlatmayan, 12 Eylül ile
hesaplaşmayan, ABD üslerine ve filolarına kucak açan,
devrimcilere yandaş medya ile birlikte saldıran ve yıllardır
Türkiye’de baskıcı yasaları çıkaran AKP ve Başbakan asla
demokrasiden ve insan haklarından söz edemez.
AKP ve Başbakan tarafından siyasi rant olarak kullanmaya
kalkılan ve yıllardır bu ülkenin bağımsızlık mücadelesini
veren Denizler, Hüseyinler, Yusuflar, Erdallar, Necdetler ve
daha niceleri bir gün hesap soracaktır.
Halkın anayasası
sürecektir.
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